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JUM FOST L-OĦRAJN

Oreste Calleja





PERSUNAĠĠI 

JOSEF TODD 
IL-MANAGER 

SHULTZ 
L-GĦASSA 
MONGO 
WEJTER 

ŻAGĦŻUGĦ TAL-LIFT 
SKRIVAN

I SEGRETARJA 
II SEGRETARJA 
III SEGRETARJA 

L-OPERATOR 
RAĠEL JISTENNA T-TELEFOWN 

RAĠEL FIT-TARAĠ 
LEĦEN TAL-IMĦALLEF





FADE UP

UFFIĊĊJU KBIR: 

STORBJU TA’ TAJPRAJTERS, TELEFOWNIJIET IĊEMPLU, 
SIĠĠIJIET, DISKORS.

ĦSEJJES TA’ TAJPRAJTER FIL-QRIB. 

ŻARŻIRA FUQ L-INTERCOM. 

TAJPWRAJTER TIEQAF.

I SEGRETARJA 
Yes, Sir?

MANAGER
(fuq l-intercom)

Ħa nkellem lis Sur Todd, Sinjorina.

I SEGRETARJA 

Is-Sur Todd mhux hawn, Sir.

MANAGER
Mhux hemm? Hmm... Għal li jista’ jkun Sinjorina, ma 
tafx lestihomx dawk ir-rapporti fuq il-każ ta’ Kolnay?

I SEGRETARJA 
Naħseb li għalihom ħareġ, Sur Dolfus. Mar iġibhom 
mid-Dipartiment tal-Kompjuter.

MANAGER
Kellhom ikunu lesti sa dal-ħin... 
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BIEB JINFETAĦ U JINGĦALAQ.

MANAGER
...Ara, Sinjorina, malli jiġi s-Sur Todd...

I SEGRETARJA 
Hawn hu, Sir! Tista’ tkellmu int. 

MANAGER
Tajjeb, tajjeb... 

I SEGRETARJA 
(off)

Għalik, Sur Todd. (taħt l-ilsien) II-Manager! 

TODD
Grazzi, Rose! 

(fuq it-telefown)
Hello, għidli Sur Dolfus!

TAJPRAJTER. 
MANAGER

Sur Todd, dawk ir-rapporti fuq il-każ ta’ Kolnay lesti?

TODD
Iva, Sir. Għadni kemm ġbarthom mill-kompjuter.

MANAGER
Ah. U... r-riżultat?...

TODD
(kburi)

Pożittiv, Sir. Kif kien mistenni.

MANAGER
Ah, tajjeb. 

(kuntent għal waqt wieħed)
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Tajjeb wisq. (jerġa’ xott) Irrid narahom minnufih.

TODD
Ok, Sir. Issa ngħaddihom lill-messaġġier... 

MANAGER
Eh, le. Ejja int bihom, Sur Todd. 

TODD
Jien? 

MANAGER
Nagħtuhom daqqa t’għajn flimkien. 

TODD
Issa, Sir?...

MANAGER
 Iva, issa!... 

TODD
Għandi l-Auditing Reconcilliation meeting f ’ħames 
minuti...

MANAGER
...Qed nistenniek! Issa jmur Shultz għar-Reconcilliations. 
(jaqta’ l-linja).

TODD
Yessir!

RIĊEVITUR TAT-TELEFOWN JITQIEGĦED F’POSTU. 

TODD
Kien ilu jistennieni jaqaw, Rose?

I SEGRETARJA 
 Il-Manager? Le. Kien għadu kif staqsa għalik.
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TIEQAF IT-TAJPRAJTER.

I SEGRETARJA 
Jien nista’ mmur, Sur Todd? Hekk jew hekk dalwaqt 
iċċempel għall-break.

TODD
Kollox sew. Iżda malli nerġgħu nidħlu hemm dik il-
korrispondenza li rridek teħlisli...

ĊENĊILA TWILA TA’ QANPIENA

IL-BREAK.

TODD
(ikompli)

...Hemm aħna.

1 SEGRETARJA
Sejra jien mela... Eh, bilħaqq, ma taqtax min għadda 
jistaqsi għalik ftit ilu, Sur Todd?

TODD
Min? (karba) Tgħidlix li Shultz? 

1 SEGRETARJA
 (tidħak)

Qalli ried ikellmek - urġenti!

TODD
Xi ksir ir-ras! Moħħu għandi!

1 SEGRETARJA
Qal li se jistenniek fil-canteen. Bħalissa żgur hemm 
qiegħed.

TODD
Nista’ naħseb. Ara għidlu ma jistennieni xejn jekk tarah. 
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Iridni l-Manager u ma nafx kemm jista’ jdewwimni.

I SEGRETARJA 
Il-Manager? Issa?

TODD
Issa iva.

I SEGRETARJA
Mhux soltu tiegħu. Ma jkellem lil ħadd waqt il-break.

TODD
Naf.

I SEGRETARJA
Tgħid xi nqala’ mela?

TODD
Inqala’? Xi tridu jinqala’?

I SEGRETARJA
Mhu soltu jkellem lil ħadd bħalissa s-Sur Dolfus...

TODD
Iva, iva, Sinjorina, ġa għedtli. Kollox sew ara, tista’ tmur. 
(fade down) Ħu ħsieb kun hawn fil-ħin...

FADE UP

MANAGER 
(leħen montonu, jirrepeti diskors li għamlu elf darba - 

ħsiebu jinsab xi mkien ieħor)
...U kieku ma ħadniex il-prekawzjonijiet kollha possibbli, 
kieku bl-istħarriġ metikuluż u serju tagħna ma kxifniex 
li l-kwerelant kien ibati mid-deni rewmatiku fi ċkunitu, 
kieku, kif int tista’ tifhem u tapprezza, Sur Todd, kieku 
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d-ditta tagħna kienet issofri deni mill-akbar. Mhux 
għax telf finanzjarju, kbir kemm ikun kbir, kien ser 
jeffettwana - xejn affattu! - iżda l-punt jibqa’ - li din it-
telfa, speċjalment mil-lat morali, etiku morali, kellha tiġi 
assolutament evitata. Bħalma int taf sewwa, Sur Todd, 
il-pubbliċità xejn mixtieqa li ngħatat minn ċerta sezzjoni 
tal-istampa, influwenzati mill-avversarji tagħna, kienet 
ħarxa għall-aħħar u ppruvat tagħti isem ħażin lid-ditta 
tagħna. Dawn ir-rapporti li ġibtli issa se jsalvawna 
l-qagħda. Għal darb’oħra l-isem tad-ditta tagħna ħareġ 
mifdi minn kull qlajja’ u akkuża. U m’hemmx għalfejn 
ngħidlek, Sur Todd, li l-isem tad-ditta huwa l-bażi li 
fuqu tinbena l-prosperità tagħna; speċjalment ditta tal-
assikurazzjoni bħalma hi tagħna. Jekk tintilef il-fiduċja 
tal-pubbliku, jintilef kollox.

TODD
Naturalment, Sir. Naturalment.

PAWSA
MANAGER

Naturalment... L-isem tad-ditta; dak hu l-aqwa u qabel 
kollox - (jikkoreġih) Naturalment wara l-klijent - dejjem 
wara l-klijent li dejjem jiġi l-ewwel, Sur Todd!

TODD
Dejjem il-klijent l-ewwel u qabel kollox!

MANAGER
...Imma mbagħad - imbagħad! - l-isem tad-ditta - l-isem 
tad-ditta! - Isem li jqanqal fiduċja, fiduċja sħiħa, Sur 
Todd. Dak m’għandu jintesa qatt!

TODD
Bla dubju. Fiduċja! L-ewwel u qabel kollox - il-fiduċja!

MANAGER
(pawsa - imbagħad)
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Hekk hu. Nieħu gost narak tinteressa ruħek, Sur Todd. 
Kif ġa għedtlek bosta drabi, ma stajtx ma ninnutax u 
napprova l-ħeġga li int dejjem urejt; speċjalment fuq dan 
il-każ. Iva, kont konvint li stajt nafda fik. Kont nieħu 
gost nara li l-fiduċja li dejjem urejtek qatt ma kienet 
marret imqarrqa.

TODD
Grazzi, Sir. Dejjem nagħmel mill-aħjar jien kif taf...

MANAGER
Mill-aħjar. Hekk dejjem kont naħseb jien... qabel. 

(jieqaf - pawsa qasira) 
Kif qed tintebaħ, Sur Todd, qed nuża t-temp passat.

TODD
Skużani, Sir. M’iniex nifhem.

MANAGER
Iż-żmien passat. L-imgħoddi, Sur Todd. Qed nitkellem 
fuq l-imgħoddi. Kif qed ngħidlek, kelli fiduċja kbira 
fik... fl-imgħoddi. 

TODD
Imma... għadni ma nistax...

MANAGER
Il-fiduċja, Sur Todd; kultant issib li xi ħadd ikażbar dik 
il-fiduċja li tkun fdajt fih...

TODD
Imma int... Skużani, Sur Dolfus, int għalija qed tgħid? 
— Jekk hu fuq dil-kwistjoni ta’ Kolnay, hawn, għandi 
dawn ir-rapporti li ġibtlek. Ir-riċerki kollha, kif tista’ 
tara - kif rajt, ir-riżultat tal-istħarriġ tiegħi kien dak li 
xtaqna. Iċċekkjajt kull...
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MANAGER
Minn daqshekk - tassew. Dawk ir-rapporti juru li l-fiduċja 
tiegħi fik ma kenitx fiergħa... għal kollox.

TODD
Imma mela?...

MANAGER
(ikompli minnufih)

L-imma, Sur Todd, huwa li nqala’ intopp. — Ftit ilu, 
fost il-korrispondenza privata tiegħi, Sur Todd, sibt din. 

TĦAXWIX TA’ KARTI. 

PAWSA QASIRA 

MANAGER
Din iva. Biċċa karta - ftit pulzieri kwadra - għandha 
l-ħila ċċarratlek l-għamad minn quddiem għajnejk - 
tiftaħlek għajnejk! - turik fejn mort imqarraq. Ma kontx 
nistennieha din, Sur Todd. Min kien jobsor? Jisgħobbija. 
Tassew jisgħobbija. Ninsab muġugħ, Sur Todd, ferut 
gravament. Ħsibt li stajt nafda fik assolutament - 
b’għajnejja magħluqa! Biex issa - issa...

TODD
Imma ma nistax nifhem, Sir. Kieku...

MANAGER
Nitolbok tinterrompix, Sur Todd. Jien, kif taf, dejjem 
qistek bħala ibni; kont missier għalik. Kont nammirak... 
ir-riżultat tax-xogħol tiegħek kien il-mimmi t’għajnejja 
- il-ħeġġa tiegħek għax-xogħol - l-intelliġenza u 
d-diliġenza tiegħek... Is-serjetà tiegħek! U issa ... Din. 
Din. Ngħidhielek ċara u tonda - ninsab imnixxef.

TODD
Imma għaliex? Tista’ tgħidli tal-anqas?...
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MANAGER
Tinterrompinix, Sur Todd! Jekk jogħġbok! Din ħaġa 
serja. L-akkużi - l-insinwazzjonjiet - il-konsegwenzi!... 
Qatt ħsibt fil-konsegwenzi, Sur Todd?

TODD
Il-konsegwenzi?...

MANAGER 
...Kif se tolqot lil ħaddieħor b’għemilek, qatt ħsibt? 
Sħabek tal-uffiċċju, Shultz, Stanley, l-oħrajn kollha ta’ 
madwarek - fosthom jien! Il-familja tiegħek, martek u 
ibnek...

TODD
Il-familja?...

MANAGER
U dan l-uffiċċju - il-familja kbira tagħna! U fuq nett...
Jien! Jien ukoll iva! Jien li fdajt fik! Qatt ħsibt fija - fil-
konsegwenzi ta’ għemilek fuqna... u fuqi! Jien - jien li 
wasalt saħansitra biex nirrikmandak għal assistent tiegħi 
- assistent per-so-nali!... tiegħi! Qabbiżtek fuq bosta 
minn sħabek - ġbidt l-antagoniżmu fuqi biex għażilt 
lilek! L-għedewwa li għamilt!... U int - biex ħallastni 
int, Sur Todd? B’din - din il-ħtija!

TODD
Af li, Sur Dolfus... f ’ġieħ is-sema, Edgar...

SIĠĠU JINSTABAT HEKK KIF IL-MANAGER IQUM FUQ 
SAQAJH. 

MANAGER
Edgar!!... Sur Todd! Kif tazzarda!...

TODD
Aħfirli, Sur Dolfus! Skużani! Imma kieku jaħasra 
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tispjegali ftit...

MANAGER
Ma nistax, Sur Todd! Ma nistax. L-affari tinsab għal 
kollox barra minn idejja. Jien ma nistax ngħinek iżjed, 
Sur Todd. Lanqas kieku rrid. Idejja marbutin. Issa jaraw 
huma x’se jagħmlu.

TODD
Huma?

MANAGER
Id-Diretturi. Dalgħodu se jsejħu seduta straordinarja 
biex jiddiskutu l-każ tiegħek. U int, Sur Todd, trid tidher 
quddiemhom.

TODD
Kif? Dalgħodu?

BIEB JINFETAĦ. 
MANAGER

Dalgħodu.

SIĠĠU. 

TODD IQUM BILWIEQFA. 
TODD

Int... Sur Dolfus, ma tistax tal-anqas ittarrafli xi ħaġa 
fuqiex...

MANAGER 
(insinwazzjoni)

Int - ma tafx fuqiex?

TODD 
(jirvella)

Imma kif tridni naf !? Jekk ma tgħiduli xejn - kif nista’ 
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naf biex qed takkużawni? Kif nista’!...

MANAGER
Sur Todd! 

BIEB JERĠA’ JINSTABAT MAGĦLUQ.

MANAGER
Ftakar ma’ min qiegħed titkellem!

TODD
(sogħbien minnufih)

Aħfirli! Ma nafx x’tani! Jiddispjaċini tassew...

MANAGER
Din qatt ma kont nistennieha minnek, Sur Todd. 
Jisgħobbija - jisgħobbija tassew li kellna niġu għal dan. 
B’xorti tajba imma l-każ issa jinsab f ’idejhom. Trid 
tidher quddiemhom minn hawn u siegħa oħra. Dak 
kulma nista’ ngħidlek.

TODD
Siegħa oħra. Fejn? 

MANAGER
Fis-sala tas-seduti. 

TODD
Jiġifieri f ’dan l-istess bini.

MANAGER
Naturalment. Fuq - it-tlettax-il sular.

TODD
It-tlettax-il sular. Minn hawn u siegħa oħra mela...

MANAGER
Li kont minnek kont immur inħejji ruħi sadanittant. 
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Aħseb x’se tgħidilhom - kif ser taqbad tispjegalhom. U 
nagħtik parir, Sur Todd – inqas ma tgħid, aħjar. Wieġeb 
għal li jistaqsuk biss. Ftit kliem. Kelma żejda - innoċenti 
kemm hi innoċenti - u tispiċċa ddeffes lil ħaddieħor 
fix-xibka. Ftit kliem mela... Qed tifhimni? Qed ngħidlek 
għall-ġid tiegħek, naturalment.

TODD
Iva. Grazzi. Niżżik ħajr.

BIEB JINFETAĦ. 
MANAGER

L-għodwa t-tajba mela. Taqtax qalbek, Sur Todd.

TODD
Niżżik ħajr. L-għodwa t-tajba.

TĦAXWIX TA’ KARTI. 
MANAGER

(aħrax - suspettuż)
X’ser tieħu hemm?

TODD
Dawn. Ir-rapporti...

MANAGER
Għalfejn? Ħalli! X’se tagħmel bihom?

TODD
Għalfejn?... Biex inlestihom. Ngħaddi kopja l-arkivju u 
oħra lid-dipartiment tal-istat...

MANAGER
Ħalli.

TODD
Għaliex? Ma nistax...



27  Oreste Calleja

MANAGER
M’hemmx għalfejn... Minn issa ’l quddiem... Għalissa 
m’hemmx għalfejn tkompli xogħlok. Infatti - tista’ ma 
tmurx lura l-uffiċċju. Ħadna ħsieb nibgħatu ’l Ivan biex 
ikompli xogħlok. Imexxi l-każijiet tiegħek hu għalissa... 
Naturalment din hija biss prekawzjoni temporanja - mhux 
transfer. Sakemm tiċċara ruħha l-qagħda.

TODD
(kiebi - sa fl-aħħar m’għandux dubju 

kemm hija serja l-qagħda)
Qed nifhem.

MANAGER
Mur issa, Sur Todd. Lesti ruħek. L-għodwa t-tajba.

TODD
Iva. Niżżik ħajr.

MANAGER
Dmir tiegħi, Sur Todd. Dmir tiegħi.

TODD
Niżżik ħajr ta’ kollox. U jekk forsi, mingħajr ma ridt 
qlajtlek xi inkwiet, jisogħobija. Jisgħobbija tassew.

MANAGER
Jien ukoll, Sur Todd. Jien ukoll. L-għodwa t-tajba. 

TODD
L-għodwa t-tajba.

BIEB JINGĦALAQ. 

MANAGER
(waħdu)

Jien ukoll, Sur Todd. Jisgħobbija jien ukoll.
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BUZZ FUQ L-INTERCOM.

MANAGER
Sinjorina!

11 SEGRETARJA 
(fuq l-intercom)

Iva, Sur Dolfus?

MANAGER
Ħareġ minn ħdejk is-Sur Todd?

11 SEGRETARJA
Iva, Sir. Għadu kif għadda.

MANAGER
U... osservajt xi ħaġa mhux tas-soltu fih, Sinjorina?

II SEGRETARJA
Ma nafx ngħidlek, Sir. Imħasseb - ikkonfondut l-aktar.

MANAGER
Ma qal xejn?

II SEGRETARJA
Xejn.

MANAGER
Żgur ma qal xejn?

II SEGRETARJA
Le, Sir. Xejn.

MANAGER
Qed nifhem. Tajjeb... — Sinjorina, jekk jerġa’ jiġi... jekk 
jerġa' jiġi s-Sur Todd għidlu li m’iniex hawn - ma nistax 
inkellmu - għandi seduta. Ivvinta xi ħaġa.
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ll SEGTRETARJA
Iva, Sir. Ma nħalliehx jgħaddi għandek mela? 

MANAGER
Taħt l-ebda ċirkustanza! 

FADE DOWN

11 SEGRETARJA
Kollox sew, Sir.

PASSI DEĊIŻI F’KURUTUR. IL-PASSI JIEQFU. 

BIEB JINFETAĦ.

UFFIĊĊJU ŻGĦIR:

ĦOSS TA’ TAJPRAJTER ITTEKTEK.

III SEGRETARJA
(qed tidħak)

SKRIVAN
(bid-daħka wkoll)

... għax b’rasu jdur! Min jerġa’ jsemmili ismu f ’dan 
l-uffiċċju ħażin għalih! Hekk qalli - u ridt tara wiċċu!

OĦRAJN JIDĦKU MIEGĦU. 

TODD
Eh, skużi ftit jimporta?...

ID-DAĦK JIEQAF ĦESREM - IT-TAJPRAJTER UKOLL.

PAWSA. 

SKRIVAN
Ah. Is-Sur Todd...
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SEGRETARJA 111 TINSTEMA’ TIPPROVA TRAŻŻAN DAĦKA. 

SKRIVAN
Jekk jogħġbok, Sinjorina! (imma f ’leħnu tinħass l-istess 
daħka) Yes - x’għandek bżonn, Sur Todd?

TODD
 (xott xott - mgħaġġel u b’urġenza fi kliemu) 

Għid lil Stan li rrid inkellmu... (mhux soltu, imma jkompli 
jżid) ...Jekk jogħġbok.

SKRIVAN
Lil... Stan?

TODD
Is-Sur Murphy insomma. Għidlu li hawn jien. Urġenti...

SKRIVAN
(jaqtagħlu qasir)

Is-Sur Murphy ma tistax tkellmu. Għandu x’jagħmel.

TERĠA’ TIBDA T-TAJPRAJTER.

PAWSA. 

TODD
(ftit anqas deċiż)

Ma tistax tistaqsih jistax ikellimni, skużi? Għidlu hawn 
Josef. Taf li lili dejjem isib waqt jarani. 

111 SEGRETARJA
(tinfaqa’ tidħak. Dlonk tieqaf)

Skużawni!

IT-TAJPRAJTER.

TELEFOWN IĊEMPEL. 
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RIĊEVITUR. 

111 SEGRETARJA
Uffiċċju tas-Sur Murphy!

TODD
Għandi bżonn inkellmu urġenti. Għidlu hekk tal-anqas! 

111 SEGRETARJA
One moment please!

RIĊEVITUR LURA F’POSTU. 

TODD
Jekk jogħgbok...

TIEQAF IT-TAJPRAJTER. 

SKRIVAN
Xi trid! Għadek hawn int!

111 SEGRETARJA
Irid ikellem lil Stan! Urġenti! 

SKRIVAN
Agħlaq ħalqek int, belha! 

TODD 
Ma ndewmux wisq, għidlu. Żewġ minuti biss!

SKRIVAN
Mhux ġa għedtlek ma jistax ikellmek? Għandu x’jagħmel. 
U issa jekk jogħġbok ittellifnix żmien iżjed. Jien ukoll 
għandi x’nagħmel.

TODD
Imma tal-anqas...
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SKRIVAN
Eh isma’, issa biżżejjed eh! Iġġagħalnix nagħmel li 
ma rridx. Ma jiħux gost il-Manager jekk isir jaf kif 
qed tippersegwitana waqt ħin ix-xogħol! Kif qed 
tippersegwita lil kulħadd!...

TODD
Il-Manager? X’nippersegwita?...

SKRIVAN
Il-Manager, iva. Rapport ieħor jonqsok int. Speċjalment 
fil-qagħda li tinsab fiha issa, Sur Todd!... L-għodwa 
t-tajba!

JERĠA’ L-ĦOSS TAT-TAJPRAJTER - RITTMU QALIL. 

TODD
(mibluh)

L-għodwa t-tajba.

TAJPRAJTER OĦRA - RITTMU SFRENAT U WAQT WARA, BIEB 
JINGĦALAQ BIL-MOD.

KURUTUR. PASSI. 

TODD
(jaħseb)

X’inhu jiġri llum? Kif azzarda jkellimni hekk dak? U 
jien - jien kif ħallejthielu tgħaddi lixxa? X’qed jiġrili?... 
Stan - Stanley kien jista’ jgħinni! Kien jgħidli xi nqala’ - 
f ’liema tabxa daħħluni. Stan l-akbar ħabib tiegħi - qisna 
aħwa. Għaliex ma ħallewnix inkellmu?

FIL-CANTEEN. 

JOGĦLEW BIL-MOD L-ISTORBJU U L-ĦSEJJES - ĊEKĊIK TA’ 
TAZZI U KIKKRI. SIĠĠIJIET, DISKORS. 
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TODD
(ikompli - jhewden)

Annette - jeħtieġ intarraf xi ħaġa lil Annette. Ma 
tistenninix għall-ikel... Min jaf ħarġitx biex iġġib iż-
żgħir mill-iskola?

JGĦOLLI R-RIĊEVITUR.

JITFA’ MUNITI F’KAXXA TAT-TELEFOWN.

IDAWWAR IN-NUMRU.

ĦOSS TA’ ĊEMPIL. 

TODD
Forsi għadha ma ħarġitx. Imma x’ser naqbad ngħidilha? 
Kif nispjegalha?...

OPERATOR
(off)

Hello!

TODD
Anna - Hello! Joe, Anna. Bżajt li tkun ħriġt... ismagħni 
ftit, Anna. Hawn qed jiġri xi ħaġa li ma qed togħġobni 
xejn. Qed jippruvaw idaħħluni f ’xi tabxa...

OPERATOR 
(fuq kliemu) 

Hello, Hello! 

TODD
Hello! Min hemm hemmhekk?! 

OPERATOR
Hello. Hawn l-operator. Min int int jekk jogħġbok? 

TODD
L-operator? In-numru tad-dar tiegħi dawwart jien!... 
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OPERATOR
Min hemm hemm jekk jogħġbok? Hello!

TODD
Hello! Hemm mhux extension 15556? 

OPERATOR
15556? Int is-Sur Todd jekk jogħġbok?

PAWSA.

TODD
Todd iva...

OPERATOR
Josef Todd?

TODD
Josef Todd iva. Imma għala? U fejn taf min jien?...

OPERATOR
Skużani, Sur Todd, imma għandi ordni li ma nħallix 
komunikazzjonijiet ma’ barra.

TODD
X’jiġifieri ma tħallinix!

OPERATOR
Skużani. Miżura temporanja. (taqta’ l-linja)

TODD
Imma għala? Nista’ jew ma nistax nagħmel ċempila 
privata? Hello!... Inkellem lil marti kulma rrid!... Hello? 
Hello, operator! Operator, hello!

PAWSA. TISBITA TA’ RIĊEVITUR LURA F’POSTU.
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TODD
(ikompli)

Ma jridunix nikkomunika ma’ barra! ... Għaliex imma? 
U min ma jridnix?

RAĠEL
(off - jipprova jidħol fuq it-thewdin ta’ TODD)

Skużi... Skużi, lest mit-telefown, Mister?

TODD
(l-istess)

...Għaliex? L-ewwel ma ħallewnix inkellem lil Stan, u 
issa lanqas lil Annette! Lanqas lil marti!

RAĠEL
Skużi - it-telefown, Mister!... 

TODD
Eh? X’ġara?! 

RAĠEL
Lest mit-telefown għedtlek, Mister? 

TODD
Ah.. iva, iva għadirni. Lest. 

RAĠEL
Grazzi.

PAWSA.

JOGĦLEW IL-ĦSEJJES TAL-CANTEEN.

TODD 
(jaħseb)

X’se nagħmel? Lanqas fl-uffiċċju tiegħi ma jriduni mmur. 
Siegħa oħra... Bilfors hemm xi żball. Tfixkluni ma’ xi 



36  Oreste Calleja

ħadd ieħor. Ma jistgħu jgħidu xejn kontrija. Dejjem qist 
imġibti - dejjem tajthom xogħol mill-aħjar. Ħadt kull 
prekawzjoni - qatt ma kelli xi għawġ - qatt tebgħa waħda 
fuq ismi!... U safrattant iriduni nidher quddiemhom. 
Siegħa oħra... Tliet kwarti oħra issa! Digà għaddiet 
kwarta u għadni m’għamilt xejn.

WEJTER
Is-Sinjur jieħu xi ħaġa?

TODD
Eh? Le grazzi... Anzi, wejter, jekk jogħġbok, ġibli whisky.

WEJTER
Whisky għedt, Sur Todd?

TODD
Iva, whisky. Għaliex le?

WEJTER
Skużani. Mhux għax jimpurtani, imma nqala’ xi ħaġa 
jaqaw, Sur Todd?

TODD
Inqala’? Xi tridu jinqala’?

WEJTER
Skużani. Iżda naħseb li taf li amministraturi mhux soltu... 
ehm, mhux soltu jixorbu alkoħol waqt ħin l-uffiċċju...

TODD 
(mifxul)

Iva, għandek raġun. skużani. Ridt ngħid te. Ġibli te bil-
lumi jekk jogħġbok. 

WEJTER
Tè bil-lumi... Dalwaqt miegħek. (jgħajjat) Tè bil-lumi 
għas-Sur Todd, Fred!
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TODD
(waħdu)

Te bil-lumi! Fejn qatt ħadt te bil-lumi jien? U dak kellu 
għalfejn jgħajjatha daqshekk? Hemm hu Shultz - issa 
ntebaħ bija. Qed iħares ’l hawn.

Pawsa qasira
Imma x’inhuwa jiffissaw lejja jagħmel? Jekk għandu jiġi 
’l hawn, x’qed jistenna? U l-oħrajn ukoll - kulħadd lejja 
qed iħares. Donnhom - donnhom jafu xi ħaġa. Jafu... Xi 
jridu jafu huma? U Shultz - hu wkoll - għadu jħares. Hu 
wkoll... Dak lejja qed jitbissem? Jitbissem... jew jiddieħaq?

Pawsa.
MINN FOST L-ISTORBJU TAL-CANTEEN TOGĦLA ĊARA 
DAĦKA SFIQA.

U jien se nħalli nofs bniedem bħal Shultz jiddieħak bija?! 
Kollox sew - jekk ma jridx jiġi hu did-darba - immur 
jien! X’jaħseb - li nibża’ minnu? Malajr inqiegħdu f ’postu 
jien!... Nurih!

SIĠĠU JINTEFA’ LURA BIL-HERRA. 

WEJTER
It-te bil-lumi hawn... Ar’hemm!

GABARRE, KIKKRA, PLATTINA EĊĊ. JAQGĦU FL-ART. 

TODD
(jgħajjat bl-uġigħ)

Ajma idi! Għax ma tarax fejn timxi?!

WEJTER
Skużani, Sur Todd! Int - int qomt f ’daqqa - tajjartli 
kollox!... Skużani...

TODD
U int kif tiġi fuqi minn warajja għall-għarrieda?! Hekk! 
Ajma idi!...
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WEJTER
Tassew jisogħbija. Imma mhux ħtija tiegħi. It-te kien 
jagħli...

TODD
Smattli idi kollha!

ĦEMDA FIL-CANTEEN.

WEJTER
Dejjem tgħid li ma tħobbux biered, Sur Todd. Mhux 
ħtija tiegħi.

TODD
U fejn qatt ħadt te hawn jien!?

WEJTER
Imma meta t-tieħu l-kafè dejjem tgerger kemm hu biered. 
Mhux ħtija tiegħi...

TODD
Tajba din - ħtija tiegħi mela! X’taħsbu - li se nfittixkom 
għad-danni! Li se nfittex id-ditta għad-danni għax 
smattuli jdejja! Dak li taħsbu? Kollox sew - ħtija tiegħi 
mela! Hux hekk tridni ngħid? Hux hekk tridu tisimgħu 
ilkoll li intom? Kollox sew - ħtija tiegħi - kuntenti issa!  

ISABBAT IS-SIĠĠU.

PAWSA - SKIET ASSOLUT. 

SHULTZ
Sur Todd, skużani. Mument wieħed...

TODD 
(jibda jitbiegħed - jgħajjat)

Ħtija tiegħi! Dejjem ħtija tiegħi! 



39  Oreste Calleja

SHULTZ
Sur, Todd, stenna!... Sur Todd!... Josef !

PAWSA

BIL-MOD IL-MOD JERĠA’ JIBDA L-ISTORBJU TAL-CANTEEN. 

WEJTER
Telaq. Qas biss semgħek naħseb, Sur Shultz.

SHULTZ
Le, ma semagħnix. 

WEJTER
Ridt xi ħaġa? Nista’ ngħinek jien forsi? 

SHULTZ
Ridt? Ridt... Le - xejn. Ma ridt xejn.

JINTFEW BIL-MOD IL-ĦSEJJES TAL-CANTEEN.

KURUTUR. DIWI TA’ PASSI JIĠRU. 

INAQQSU MILL-ĠIRI. JIEQFU. 

IKOMPLU B’PASS NORMALI. 

TODD
(għadu lehġien - waħdu) 

Jeħtieġ inżomm kalm. Paniku ma jsolvi ebda problema. 
Il-limiti jeħtieġ li ma jinqabżux... Il-manwal tal-
management professjonali... Ikkonċentra, Josef ! Aħseb.. 
Tippanikkjax... Il-manwal... X’jgħid?... Ma nistax 
niftakar... Tafu bl-amment, ġifa!.. Aħseb! (paniku) Il-
ħin għaddej! Ikkonċentra! Kif issolvi problema ... Kif?... 
Problema... Jeħtieġ proċess strutturat... Iva - niftakar 
- proċess struturat - l-użu ta’ teknika grafika tipprovdi 
l-aħjar soluzzjoni fi problema... X’għandu x’jaqsam!!! 
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Le - fi proċess - proċess mhux strutturat (trijonf żgħir!) 
...Dik hi! Dik hi?... X’jien ngħid? Ajma jdejja... Dak 
il-misħut te jagħli. Ara kif qed tintefaħ idejja. Ħamra 
nar... Żomm kalm! Proċess strutturat... Atteġjament 
avversattiv lejn livelli ta’ amministerjali u ta’ taħthom.. 
ta’ fuqhom... huwa kontroproduttiv... u sorpassat... Ajma 
jdejja... Jeħtieġ nispjegalhom. Jekk inżomm il-kalma 
nispjegalhom kollox... Le - xi x-xjafek! Ma nispjegalhom 
xejn! Mhux qabel iħalluni nkellem lil Anna. Anna - qas 
inkellem lilek ma jriduni. Inkellmek ftit kulma ridt, 
Anna. Nisma’ leħnek qabel nidher quddiemhom... Dan 
x’jiġifieri ma jħallunix inkellem lil marti! Għandi kull 
dritt! Issa naraw mela ta’ min tgħaddi! (deċiż - aktar 
kalm) Naf x’għandi nagħmel. U ħadd mhu se jżommni. 
Iżda jeħtieġ inħaffef. Il-ħin għaddej.

PASSI MGĦAĠĠLA RESQIN. JIEQFU. 

ĦOSS TA’ LIFT: TOKK TA' QANPIENA HEKK KIF JINŻEL/JITLA' 
MINN SULAR GĦAL IEĦOR

QANPIENA/BUZZER HEKK KIF TINGHAFAS BLA PAĊENZJA 
IL-BUTTUNA TAL-LIFT.

SHULTZ
(qrib - iżda leħnu indeċiz)

L-għodwa t-tajba, Josef.

TODD 
(maħsud)

Ah!... Shultz! L-għodwa t-tajba, Shultz.

SHULTZ
Int ukoll għal fuq?

TODD
(tgemgima)

Fuq? Iva. (jaħseb) Mnejn ix-xjafek inqala’? Għadu jsus 



41  Oreste Calleja

warajja. Xi jrid minni? (leħen għoli) Kemm se jdum biex 
jinżel dan l-imgħarraq lift?

IT-TOKKI TAL-LIFT.

SHULTZ
Qiegħed fl-għaxar sular... id-disgħa issa. Dalwaqt ikun 
hawn. — Int mgħaġġel, Josef?

TODD
Le - xejn affattu. (jaħseb) Xi jrid jinsinwa?

SHULTZ
Ma nafx kif qed narak. U ftit ilu wkoll - fil-canteen - 
donnok inkwetat (ikompli)...

TODD 
(l-istess - fuq kliemu)

Għax ma jagħlaqx ħalqu? Ma jintebaħx li l-ħoss ta’ leħnu 
jnewwaħ imarradni? X’inhu jredden? U dawk għajnejh... 
dik il-ħarsa? Xi jrid jgħid biha. Żġur jaf xi ħaġa.

 SHULTZ 
(ikompli)

...Dak il-wejter goff wisq. Ġie fuqek għall-għarrieda. Ma 
rridx ngħid li ħtija tiegħek però qomt ftit f ’daqqa wkoll, 
ma tajtux wisq ċans...

TODD
Ħtija? Xi ħtija? Xi trid tgħid?... 

SHULTZ
Xejn. Ifhimni. Kont qed ngħid biss... 

TODD
...Ara tgħid xejn! Ikun aħjar!

IL-LIFT WASAL.
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ĦOSS HEKK KIF JIEQAF. 

SHULTZ
(bi sforz - qisu ma ġara xejn)

Huwa hawn aħna. Wasal.

BIEB TAL-LIFT JINFETAĦ. 

SHULTZ
Għaddi - għaddi int, Sur Todd.

TODD
Warajk. 

SHULTZ
U le, x’jiġifieri; għaddi int. 

TODD
(xejn grat)

Grazzi.

PAWSA. JINGĦALAQ IL-BIEB TAL-LIFT. 

ŻAGĦŻUGĦ TAL-LIFT.
Liema sular, Sinjuri?

TODD
(jaħseb)

Għax ma jitkellimx hu? Żgur qed jistenna li ngħid jien 
fejn sejjer. Irid jibqa’ jsus warajja...

TAL-LIFT
(spaċenzjuż)

Sinjuri - liema sular? 

SHULTZ
Int għal fejn, Sur Todd? 
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TODD
(jaħseb)

Rajtx! (normali) Jien għal fuq. 

SHULTZ
It-tlettax-il sular?

TODD
It-tlettax? Min semma’ t-tlettax? 

SHULTZ
Ħsibt li... (jieqaf). Jien għall-għaxar sular.

TODD
L-għaxra? Jien ukoll! Kumbinazzjoni. 

TAL-LIFT
It-tnejn għall-għaxra mela, Sinjuri? 

TODD

Iva, ħaffef !

FIL-LIFT. 

SKIET - GĦAJR GĦALL-ĦOSS U T-TOKKI TAL-LIFT TIELA’. 

TODD
(jaħseb)

Għalfejn gdibt? Stajt ngħidlu bla ħabi li ridt ninżel fil-
pjan terren. X’kelli x’nibża’? Minn Shultz - dan il-ħaġa 
belha? Diġà għamilhieli darb’oħra. Wara kollox jekk irid 
jiġi warajja - jiġi. Jekk għandu l-ħila! (leħen għoli) Eh, 
ġuvnott; jien għall-pjan terren jekk jogħġbok.

TAL-LIFT

Int m’għedtlix għal fuq?...
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TODD
(jaħtfu)

U issa qed ngħidlek għal isfel! Bdilt ħsiebi. Agħmel 
xogħlok int.

TAL-LIFT
Skużani imma issa tilgħin ’il fuq, Sinjur...

TODD
Tajjeb. Wassal lil das-sinjur fejn irid, imbagħad nerġgħu 
ninżlu. Int għall-għaxar sular għedt le, Shultz?

SHULTZ
L-għaxar sular, iva... 

TODD
Ma bdiltx ħsiebek jiġifieri? 

SHULTZ
Le... le, le. L-għaxar sular. 

TODD
Tajjeb.

IL-LIFT GĦADU TIELA’. 

SHULTZ
(iqaħqaħ - ma jafx kif se jibda)

Eh, Sur Todd - ridt kieku... Ehmm, ma nafx kif naqbad 
ngħid. Xtaqt ngħidlek kelma...

TODD
(xott xott)

Ma tafx int - aħseb u ara jien.

SHULTZ
Tabilħaqq. Imma hi kwistjoni ehmm... pjuttost delikata. 
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Ma nafx kif naqbad nibda... (jieqaf)

TODD
(jaħseb - kuntent jarah misrum)

Jekk jaħseb li se ninkorraġġih sejjer żball!

SHULTZ
Għax biex ngħidlek is-sew, Josef, nixtieqek kieku...

IL-ĦOSS TAL-LIFT JIEQAF JAQTAGĦLU KLIEMU. BIEBA 
TINFETAĦ. 

TAL-LIFT
L-għaxar sular, sinjuri!

TODD
Għal hawn int, hux hekk, Shultz? L-għodwa t-tajba.

SHULTZ
Iva - għal hawn. Int għal isfel mela issa?... 

TODD
Hekk hu. 

SHULTZ 
(l-aħħar sforz)

Josef... 

TODD
L-għodwa t-tajba!

SHULTZ
(dlonk iċedi)

L-għodwa t-tajba, Josef.

HEKK KIF IL-BIEB JIBDA JINGĦALAQ:

TODD
(malajr - kważi sogħbien)
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Forsi narak aktar tard...

TISBITA AĦĦARIJA TAL-BIEBA. 

TODD
Aktar tard...

TAL-LIFT
 Pjan terren mela, Sinjur? 

TODD
Iva. Ħaffef. Hemm bżonn nerġa’ ngħidlek? Ħaffef !

LIFT JIBDA NIEŻEL.

JITBAXXA L-ĦOSS BIL-MOD IL-MOD.

BIEBA TA’ LIFT JINGĦALAQ B’TISBITA.

PASSI MGĦAĠĠLIN F’KURUTUR IFFULLAT.

TODD
(jaħseb)

Nofs siegħa! Diġà għaddiet nofs siegħa! Dażgur - ħa 
ndum naħli l-ħin tiela’ u nieżel ma’ dak il-lift! Iżda għad 
hemm ċans; kemm se ndum biex noħroġ u nsib kjosk 
mnejn inċempel? Malajr niġi lura; ħadd ma jintebaħ. 
Nispera ma niltaqa’ ma’ ħadd iżjed iżommni bil-kliem. 
Jekk ma jarani ħadd, aħjar. Dnub ikolli ngħaddi minn 
quddiem il-gwardjan mal-bieb. Iħobb ilablab wisq dak 
ix-xwejjaħ. Min jaf - forsi b’xorti tajba ma jkunx f ’postu. 
Mhux l-ewwel darba li jiskarta għal ftit. Naraw... hemm 
hu. Ix-xjafek! U liebes l-uniformi llum ukoll. Bilfors ġejja 
xi ras kbira llum. Kif ħadd ma qalli xejn lili?... Stenn ftit! 
U dawk? Dawk it-tnejn li hemm miegħu min huma?

PAWSA. 

JIEQFU L-PASSI.
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TODD
(ikompli)

Qegħdin mal-bieb - jistennew. Donnhom għassa. Għassa 
għal min? Mhux soltu jpoġġu din l-għassa kollha mal-
bieb ta’ barra. Għandhom bixra - bixra militari... ma 
togħġobni xejn. Hemm xi ħadd riesaq lejn il-bieb. Ħiereġ. 
Forsi ma jżommuhx... (pawsa qasira) Żammewh!. Qed 
jagħtihom xi karti. Dokumenti. Qed jiċċekkjaw l-ajdi. 
Se jħalluh imur imma. Kulħadd jitbissem u jsellem... 

BIEB TA' BARRA JINFETAĦ. 

STORBJU TA’ TRAFFIKU GĦAL XI WAQTIET.

JINGĦALAQ IL-BIEB U JIEQAF L-ISTORBJU.

TODD
Ħallewh joħroġ. Imma mela allura jekk qegħdin għassa 
għal min joħroġ mhux se jħallu lil kulħadd joħroġ. Jekk 
nipprova jien - tgħid iżommuni? Jaqbilli nissugraha? 
Il-Gwardjan - lemaħni! Għalfejn qed jiċċassa lejja? Hu 
wkoll! Sejjer ħdejn it-tnejn l-oħra. Izappap. Qatt ma 
ntbaħt li jzappap. Imma x’qed ifesfsilhom f ’widnejhom? 
Ilkoll ’l hawn qed iħarsu. Fuqi qed jitkellmu żgur! Imma 
dak!... Stenn! Ġej ’l hawn dak! Iva - dritt lejja.

PASSI JOQORBU.

TODD
Tgħid nitlaq?... Naħrab? Għaliex għandi naħrab?... Issa 
tard wisq, hekk jew hekk... 

JIEQFU L-PASSI.

TODD
 Jeħtieġ inżomm kalm.

GĦASSA
Skużi, int is-Sur Todd?
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TODD
Iva, jien hu. Xi trid?

GĦASSA
Bagħatni s-Sur Dolfus - il-Manager. Jixtieq ifakkrek li 
dalgħodu - minn hawn u ftit ieħor infatti - hemm dik 
is-seduta. Urġenti.

TODD
Iva naf. Ma nsejtx teħux ħsieb.

GĦASSA
Prosit. (pawsa qasira) Ma tantx baqagħlek ħin, Sur Todd; 
ma taħsibx li forsi jaqbel tibda taħseb biex titla’?

TODD
M’hemmx għaġla wisq. Bil-lift malajr nasal.

GĦASSA
Int taf, Sur Todd. — Isma’ kont sejjer xi mkien? M’iniex 
inżommok bil-kliem hux?

TODD
Le. Affattu. 

GĦASSA 
Ridt toħroġ barra forsi?

TODD
(jiġbed nifs - attent)

Għaliex - ma nistax? Għandkom xi ordni biex 
iżżommuni?

GĦASSA
Ordni? Le, le - xejn minn dan. 

TODD
Ah. Jiġifieri nista’ noħroġ mela? 
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GĦASSA
Jekk għandek bżonn toħroġ. Mhux se nżommuk.

TODD
Ah. — L-għodwa t-tajba mela. Jien ħiereġ għal ftit. 

GĦASSA
L-għodwa t-tajba.

PASSI JIBDEW JITBIEGĦDU.

GĦASSA
(off - isejjaħ)

Eh, Sur Todd! Mument wieħed jekk jogħġbok!

TODD
(jaħseb)

Kont naf ! Mhux se jħalluni! Ġej warajja!... 
(leħen normali)

Xi nqala’ issa?

GĦASSA
(qrib)

Skużani, Sur Todd...

TODD
(jaħtfu)

Għaliex ma nistax noħroġ - nista’ naf tal-anqas?

GĦASSA
Ma tistax? Min qallek ma tistax?...

TODD
Int! Mhux int qed iżżommni?!

GĦASSA
Jien? (jidħak ħafif ħafif ) Hemm xi żball taf.
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TODD
Mela għalfejn waqqaftni?

GĦASSA
Jien?... Ah, iva - skużani. Ridt biss naf għandekx ħin tajjeb.

TODD
Ħin?... 

GĦASSA
...Tajjeb. Iva, x’ħin hu jekk jogħġbok? 

TODD
Nieqes għoxrin... 

GĦASSA
Grazzi.

PAWSA QASIRA.

TODD
Dak kollox?

GĦASSA
Kollox?

TODD
Ma ridt tistaqsini xejn iżjed? Għad-dokumenti forsi...

GĦASSA
Dokumenti? Għalfejn? Int mhux Josef Todd - min ma 
jafekx? Nieqes għoxrin għedtli, hux? Grazzi - kelli tliet 
minuti lura fuq tiegħi.

TODD
Jiġifieri nista’ noħroġ? 

GĦASSA
Oħroġ, mela le. Naturalment - jekk għandek għalfejn 
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toħroġ. (b’ċajta). M’iniex nisfurzak. Ħadd hawn ma 
jisforza ’ l ħadd. Għadda dak iż-żmien! (jidħak). 
Mingħalija iżda - mhux għax jimpurtani tafx – ma 
semmejtlix xi ħaġa int li kellek tidher f ’xi seduta 
importanti dalgħodu, jew ma nafx x’għedt...

TODD
Jien m’għedt xejn. Qabdek is-Sur Dolfus biex tiġi 
tfakkarni. Jien ma semmejtlek xejn.

GĦASSA
Hekk hu, hekk hu. U qed niftakar. Naf li ridt ngħidlek 
xi ħaġa. Dwar il-lift...

TODD
Il-lift? X’għandi x’naqsam jien mal-lift issa? Qed ittellifli 
l-ħin jekk ma tafx - jien mgħaġġel!

GĦASSA
Ftit ilu m’għedtlix li...

TODD
Isma’ issa biżżejjed, eh! Tkomplix tilgħabha tal-iblah! 
Naf x’qed tagħmel biex ma taħsibx!...

GĦASSA
Imma jien!...

TODD
Int - int! Għalfejn tkompli tistaħba wara subgħajk? Jekk 
tawk ordni biex ma tħallinix noħroġ għid mill-ewwel. Ma 
ġara xejn! Imma mhux se nħalli buffu bħalek jgħaddini 
minn għajn il-labra!

GĦASSA
Isma’ - ara kif !...

TODD
Isma’ xejn! Għax ma tgħidlix ċar u tond mill-ewwel; 
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jekk għandek il-kuraġġ għidli f ’wiċċi li għandek tgħidli. 
Għidli ma rridekx toħroġ. Bagħatuni hawn biex intellfek 
il-ħin; dak kollox! Għid jekk għandek il-ħila! Għid li l-...

GĦASSA
(aħrax - leħnu b’awtorità ġdida)

Sur Todd! Issa biżżejjed!...

TODD
Għax ma tghidx?...

GĦASSA
Bizzejjed ghedt! (pawsa) — L-ewwel nett, ara kif tkellimni 
lili! Jekk ma tafx jien wieħed minn dawk li se jkunu fil-
ġurija fis-seduta t’emerġenza ta’ dalgħodu - is-seduta 
ta’ emerġenza li nqalgħet minħabba fik, Sur Todd! 
Minħabba fik, qed tifhem. U jekk imxejt miegħek kif 
imxejt, kien biss biex ma numiljakx - biex ma numiljakx 
quddiem kulħadd, Sur Todd. Stajt kieku ridt tlabtek id-
dokumenti mill-ewwel u stajt nordnalek biex tmur lura 
fuq u tħejji ruħek għas-seduta. U dan m’għamiltux biex 
ma numiljakx, Sur Todd. Ma ridtx nagħmel xenata kif 
issa qed iġġegħelni nagħmel quddiem kulħadd. (pawsa 
- nifs) U fl-aħhar nett, Sur Todd, jien waqqaftek biex ma 
titlifx ħin - biex ngħinek u nwissik dwar il-lift.

TODD
Il-lift? Ma nistax nifhem...

GĦASSA
Qed nispjegalek, Sur Todd. Isma’ u tifhem. Il-lift, Sur 
Todd, bil-ħsara.

TODD
Ħsara?...

GĦASSA
Ma jaħdimx jiġifieri, Sur Todd. F’ġieħ kemm hemm 
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nitolbok ftit tal-attenzjoni! La għedtlek il-lift bil-ħsara 
jiġifieri li ma jaħdimx. Fejn qiegħed moħħok illum?

TODD
Skużani - għandek raġun. Kont qed tgħid?...

GĦASSA
Li l-lift bil-ħsara. Inqata’ l-kurrent. Qed tifhem biex 
ġej - xi rrid ngħid?

TODD
Iva, naħseb... Reġa’ mar id-dawl... (b’għaġla - mifxul 
għal kollox) Le, skużani - ma nafx! Għandi wġigħ ta’ ras 
jaqsam... Ma tantx qed inħossni fiha.

GĦASSA
Qed nara - qed nara. Irrid ngħid li l-lift bil-ħsara u se 
jkollok titla’ mit-taraġ biex tasal fit-tlettax-il sular. U 
billi l-ħin ġmielu għaddej, aħjar taħseb biex titla’ minn 
issa. Għandek ġibda ġmielha s’hemm fuq. U l-ħin, Sur 
Todd, il-ħin dejjem għaddej.

TODD
It-taraġ mela... Ikolli nitla’ mit-taraġ.

GĦASSA
Hekk hu. Fhimt issa, Sur Todd?

TODD
Iva, iva. Imma jien - jien irrid... xtaqt noħroġ għal ftit 
kieku. Żewġ minuti biss!...

GĦASSA
Toħroġ barra?

TODD
Għaliex? Ma nistax?
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GĦASSA
Xi ħadd qallek li ma tistax, Sur Todd? Iżda pprova ifhem 
ftit: il-ħin għaddej. Din fuq kollox ma hix għajr 
kwistjoni ta’ ħin, Sur Todd; hemm ċerti affarijiet 
li meħtieġa kemm huma meħtieġa, hemm bżonn 
li nissagrifikawhom fiċ-ċirkostanzi. M’għandix 
naħseb li tixtieq tasal tard għas-seduta. Taf kif 
imorru dawn l-affarijiet; ma jaqbillekx tħalli 
impressjoni ħażina. Qed tifhem xi rrid ngħid?...

TODD
Jien...

GĦASSA
Sakemm tasal - sakemm joqogħdu jistennewk id-diretturi 
min jaf x’jibdew ifasslu f ’moħħhom dwarek. Ma tafx kif 
jeħduha dawk - li forsi qed tibża’ - jew li għandek il-faħam 
miblul. Jekk ma jaħsbux ukoll li forsi qed tagħmilha 
apposta - biex turi nuqqas ta’ rispett lejhom - biex 
tisfidahom! Dak li jaħsbu, Sur Todd – li trid tisfidahom. 
U jekk jaħslu jwaħħlu xi ħaġa hekk f ’moħħhom, b’xejn 
ma tneħħihielhom. Ibqa’ ċert li bl-aħrax jeħduk imbagħad 
u l-każ tiegħek ikun irrimedjabbilment mitluf. U dan 
ma tridux int, Sur Todd, mhux hekk?

TODD
Imma kif jistgħu?... Irrid ngħid jien... jien m’għamilt 
xejn! Jien bla ħtija. Jien wara kollox qas biss!... (isteriku 
- kważi jibki) ...Qas biss naf għalfejn qed jagħmluli hekk!

GĦASSA
Ej - ejja; mhux hekk, Sur Todd. Ftit tal-kuraġġ; ftit tal-
irġulija, eh? M’intix ser titlef l-almu issa, eh? Ara ejja 
- aktar ma teħlisha malajr din l-affari, aħjar. Mur lura 
fuq. Anzi ara, ejja nwasslek biċċa triq jien. Imxi.

PASSI
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GĦASSA
Iva - teħles malajr... Aktar jaqbel. Issa ngħidlek jien 
x’għandek tagħmel. Trid tkun taf kif teħodhom ’il dawk.

TODD
Dawk? Imma int mhux se tkun wieħed minnhom? 

GĦASSA
Minn min? 

TODD
Dawk - id-diretturi li rrid nidher quddiemhom...

GĦASSA
Iva, dażgur. Bħala ħaddiem rappreżentant tal-azjenda. 
Imma jien ċittadin bħalek. U mhux żgur jgħajtuli lili 
llum. Aktar bħala riserva - isejħuli biss fil-każ li ma 
jgħaqqdux tnax.

TODD
Għaliex tnax?

GĦASSA
Dejjem tnax. Biss m’għandekx m’iniex tibża’ wisq 
minnhom. Aktar trid toqgħod b’seba’ għajnejn ... minnu.

TODD
Minn min?

GĦASSA
L-imħallef... insomma l-President tal-ġurija. Insibuh 
bħala l-Imħallef aħna. Ma jaħrablu xejn f ’każi bħal dawn. 
Malli titla’ quddiemu ma jerħikx qabel ma jsib il-verità 
dwarek - anki jekk int stess ma tafhiex - jew dik li jistenna 
li għandha tkun il-verità. Jgħarblek u jerġa’ jgħarblek 
sakemm tħoss moħħok jinxef - leħnu bħal damdim bla 
ħniena jrid jinfidlek ruħek - ifittex u jgħawwar fid-
dlamijiet tal-imgħoddi u tal-ġejjieni - ifittex il-verità 
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tiegħu dwarek. U int tisma’ u ttenni tweġiba wara l-oħra, 
u trid tieqaf tistrieħ, tieħu nifs u ma tistax. Għax il-ħars 
ta’ kulħadd jifgak minn kullimkien; ma tistax taħarbu...

TODD 
(taħt l-ilsien)

Le...

GĦASSA 
(isus)

U hu - l-Imħallef - isus warajk, leħnu ma jaqta’ xejn. 
Għajnejh fuqek - imma le - mhux iħarsu f ’għajnejk - iżda 
’l hinn minnek, warajk; lejn xi ħadd eżatt warajk - xi 
ħadd biċċa minnek - moħbi warajk; id-dell tiegħek...

TODD
Le - ieqaf ! (jokrob) Ieqaf !... 

GĦASSA
Wasalna. Hawn aħna; it-taraġ. 

TODD
Fejn - fejn ġibtni? 

GĦASSA
Dak il-kurutur hemm; qed taraha dik il-purtiera fit-tarf? 

TODD
Fejn?... Iva - imma did-dalma...

GĦASSA
Mar id-dawl - għedtlek. Il-lift mhux jaħdem.

TODD
Iva, il-lift... bil-ħsara. Jekk bil-ħsara ma jaħdimx. Inqata’ 
l-kurrent.

PURTIERA TIĠĠERRA MA’ ĠENB.
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GĦASSA
Ikollok titla’ minn hawn. Dal-garigor iwassal għat-
tlettax-il sular. Jekk tħaffef tasal fil-ħin għas-seduta. 
Mur, Sur Todd.

TODD
Imma għax mhux mit-taraġ prinċipali. Dat-taraġ - dan 
qatt ma rajtu qabel.

GĦASSA
It-taraġ prinċipali mimli nies bħal issa - aktar iddum 
tiela’. Billi int, Sur Todd - minħabba l-qagħda tiegħek - 
ma tistax tkompli xogħlok, ma jfissirx li kollox waqaf jew 
sew jieqaf. Kollox għadu sejjer bħal qabel. Ebda waqfien. 
Il-ħin, Sur Todd huwa flus għad-ditta - prosperità.

TODD
Id-ditta... Il-prosperità tad-ditta. ...L-isem tad-ditta - il-
bażi li fuqu tinbena l-prosperità tad-ditta.

GĦASSA
...Ma jfissirx li kollox waqaf jew se jieqaf...

TODD
L-isem tad-ditta l-aqwa u qabel kollox - isem li jfisser 
fiduċja –fiduċja sħiħa.

GĦASSA
...Ebda waqfien. Il-ħin, Sur Todd!

TODD
Naf! L-isem tad-ditta - il-prosperità tad-ditta - il-fiduċja! 
Dik hi - il-fiduċja!

GĦASSA
M’hawnx għalik, Sur Todd. Qed nara li għad hemm 
tama għalik. Taqtax qalbek. Mur– mur, Sur Todd. Itla’. 
Qatt taqta’ qalbek.
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TODD 
(jibda tiela’- leħen viċin - 

leħen magħluq ġo taraġ dejjaq - fgat)
Grazzi tal-fiduċja. Tad-ditta. Il-fiduċja tad-ditta.

GĦASSA 
(jitbiegħed)

Tiqafx - tagħtix kas id-dlam. Taħt l-ewwel ħnejja għandek 
issib torċa elettrika tal-emerġenza.

TODD 
(l-istess - jirbombja fl-għeluq tat-taraġ) 

Hawn? Hawn m’hawn xejn.

GĦASSA 
(minn isfel)

Ħadha xi ħadd li tela’ qablek. Hemm! Ħares hemm fuq 
- qed taraħa dik id-dija?

TODD
Hemm xi ħadd tiela’?

GĦASSA
Ħaffef, Sur Todd! Warajh. Jekk tgħaġġel forsi tilħqu. 
Titilgħu flimkien imbagħad - taqsmu d-dawl bejnietkom. 
Ħaffef.

TODD 
(tiela’- jaħseb)

Inħaffef iva - jeħtieġ nilħqu. Iżda jekk ma nilħqux insib 
ruħi waħdi - fid-dlam f ’nofs ta’ taraġ...

GĦASSA 
(isejjaħ - imma issa bogħod sew)

Sur Todd! Sur Todd - qed tismagħni?

TODD
Iva! Għidli! X’ġara issa?
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GĦASSA
Ridt ngħidlek, Sur Todd. Ftit ilu ċemplet Annette!

TODD
Annette?... Annette għedt!

GĦASSA
Anna! Il-mara tiegħek!

TODD
Anna! X’qalet! X’riedet?!

GĦASSA
Xejn importanti! Għedtlek biex tkun taf.

TODD
Imma x’qalet?

GĦASSA
Taħlix ħin, Sur Todd. Kompli tiela’! Dik id-dija hemm 
fuq qiegħda dejjem tgħib! Se tgħib għal kollox! Kompli...

TODD
X’qalet Anna! Irrid naf !

GĦASSA
Xejn. Staqsiet intix hawn. Meta għedtilha le - qatgħet.

TODD
Qatgħet?... Għax m’għedtulix? Għax m’għedtulix!?

GĦASSA
Ma sabukx. Ħadd ma kien jaf fejn int - fejn kont. Kompli 
tiela’ issa, Sur Todd. Ħaffef; tinsiex, il-ħin...

TODD 
(jaħseb)

Inkompli... Il-ħin!... Ma qalulix imma. Ħadd ma kien jaf 
fejn kont... Ħadd? Giddibin... Giddibin! (iwerżaq - l-eku 
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tal-leħnu jirbombja) GIDDIBIN! ILKOLL LI INTOM 
GIDDIBIN! 

PAWSA

TODD
Inkompli tiela'. Imma kienu jafu fejn kont - poġġewli 
l-għassa kull fejn mort. Ġakbini ma saqajja kull fejn 
indur... Kienu jissemmgħuli kull telefonata! Fejn sejjer? 
Ma qed nara xejn... Kienu jafu. Kulħadd konfoffa waħda. 
Imma għaliex? U Stan? Stan ukoll magħhom? X’għamiltlu 
’l Stan jien? U Dolfus - kont inqimu bħal missieri - kont 
naħdimlu bil-qalb. U issa - hu magħhom ukoll. L-istess 
bħal Stan. Qed jibża’ għal ġildu - l-istess bħal Stan. 
Iddiżappuntajtu - iddiżappuntajt lil kulħadd.

MANAGER
(leħnu jogħla bil-mod il-mod)

...Din ħaġa serja. L-akkużi - l-insinwazzjonijiet - il-
konsegwenzi. Qatt ħsibt fil-konsegwenzi, Sur Todd?

TODD
Imma ta’ xiex? Konsegwenzi ta’ xiex?!

SKRIVAN
Tħallinix nirrappurtak jien ikoll. Speċjalment fil-qagħda 
li issa tinsab fiha int, Sur Todd!

OPERATOR
Hello? Hello? Min int jekk jogħġbok? Hello? Min int 
jekk jogħġbok?... 

(tirrepeti ad nauseam)

MANAGER
...Kif ser tolqot lil ħaddieħor b’għemilek, qatt ħsibt, 
Sur Todd? Il-familja tiegħek, martek u ibnek - l-oħrajn 
kollha ta’ madwarek - fosthom jien! ...Qatt ħsibt fija? 
Fil-konsegwenzi ta’ għemilek fuqi?
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SEGRETARJA
Irid ikellem lil Stan! (tidħak) Urġenti! 

TODD
Idejja! Ajma jdejja!

IKOMPLU L-ILĦNA. 
JIDĦLU F’XULXIN U FUQ XULXIN, BLA PAWSA:

WEJTER
Skużani, Sur Todd, mhux ħtija tiegħi! Int qomt f ’daqqa.

GĦASSA
...Fejn int, Sur Todd? Ħadd ma kien jaf fejn int, Sur Todd...

OPERATOR
Min int jekk jogħġbok? Hello - min int jekk jogħġbok? 
Hello...

WEJTER
It-te kien jagħli, Sinjur. 

GĦASSA
Qaltlek Annette “Good luck!” 

WEJTER
Int qomt f ’daqqa! Mhux ħtija tiegħi!

GĦASSA
Ħadd ma kien jaf fejn int, Sur Todd.

WEJTER
Mhux ħtija tiegħi...(eku) Ħtija tiegħi - ħtija tiegħi - ħtija 
tiegħi...

TODD
Le! LE!! Mhux ħtija tiegħi!
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KLIEM TODD JITĦALLAT MAL-EKU TA’ QABEL - 
KREXXENDO GĦAL BOSTA WAQTIET, IMBAGĦAD SKIET.

IX-XIĦ FIL-GARIGOR 
(leħen normali - viċin, ċar u bla diwi - jakkuża)
Imma int ammettejt, Sur Todd. Ammettejt quddiem 
kulħadd. Ħtija tiegħek iva. Ħtija tiegħek, Sur Todd.

TODD
Min?... Min tkellem? Hemm xi ħadd?... Min hemm?!

L-AĦHAR KELMIET JIDWU U JIDWU - SAKEMM JAQA’ S-SKIET. 

PAWSA.

TODD
Smajt ħażin. Bilfors. Imma dan ħmar il-lejl... Qed inħallih 
jaħkimi - ma nista’ nagħmel xejn biex naħarbu. Qiegħed 
miegħi - kull pass li nagħmel - kull tarġa li nitla’.

PASSI TQAL TELGĦIN.

TODD
Dawn it-turġien... (jilheġ) Dawn it-turġien ma jieqfu qatt 
- ma jwasslu mkien - dejjem iduru - tilgħin ’il fuq, fil-
baħħ.Fejn mar id-dawl li rajt ftit ilu? Kemm ilu?... Imma 
kien hemm xi ħadd tiela’ qabli?... Fejn hu? Fejn wasal?

PASSI JKOMPLU TILGĦIN. 

IX-XIĦ 
(jokrob muġugħ).

TODD 
(jieqaf)

Min hemm? 

IX-XIĦ 
(jokrob). 
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TODD
MIN HEMM?

IX-XIĦ
Janos - hawn qiegħed jien, Janos. Hawn għadni. 

TODD
Min?... (pawsa qasira) Fejn int?

IX-XIĦ 
(eqreb)

Hawn - miegħek. Żlaqt, Janos. Ma flaħtx nitla’ aktar. 
Saqajja ma felħux. Għinni - għinni, Janos. Għinni nqum 
minn hawn. Saqajja!...

TODD
Min int? 

IX-XIĦ
Mongo - jiena Mongo, Janos.

TODD
Jien m’iniex Janos! 

IX-XIĦ
Mongo - jien Mongo, Janos! Tagħrafni?... 

TODD
Kif tridni nagħrfek f ’dad-dlam!...

IX-XIĦ
Għinni, Janos - jaħasra għinni! Għaliex kulħadd irid jaf 
min int qabel ma jgħinnek? Għinni, Janos, ma nistax 
inkompli waħdi. Kont tiela’. Kien hemm xi ħadd tiela’ 
qabli - kellu d-dawl. Ippruvajt nilħaq miegħu - għajjien, 
imma ppruvajt nilħaq miegħu. Iżda mbagħad smajt 
l-għajjat warajja - it-twerżiq u l-ilħna jidwu madwari. 



64  Oreste Calleja

Infxilt, Janos - waqaft għal ftit. Iżda meta rġajt ħarist 
’il fuq id-dawl kien għeb. Imwerwer ippruvajt inkompli 
tiela’ iżda żlaqt u waqajt - waqajt u ma stajtx nerġa’ nqum, 
Janos. Ma stajtx!

TODD
Fejn int? Tini jdejk.

IX-XIĦ
Ma stajtx. Hawn... 

(pawsa qasira - eqreb)
Kont int, Janos?

TODD
Jien?

IX-XIĦ 
(qrib sew)

Int kont li għajjatt warajja - minħabba fik bżajt. Ħtija 
tiegħek li żlaqt.

TODD
Tini jdejk. Fejn int? 

IX-XIĦ
Għinni, Janos. Ħtija tiegħek. Issa jeħtieġ tgħinni. 

TODD 
(eżasperat)

Tini jdejk - ġib!

IX-XIĦ
Hawn. 

(jitqanżaħ biex iqum - imbagħad, qrib ħafna, jinstema’ 
t-tħarħir ta’ mnifsejh - b’leħen kważi jhedded - iwaħħax) 

Hawn jien, Janos! Hawn jien!
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TODD 
(jgħajjat muġugħ)

Idejja! Itlaqli jdejja! Ajma!

IX-XIĦ
Jeħtieġ tgħinni, Janos! Jeħtieġ! Ħtija tiegħek ninsab fejn 
ninsab! Ikollok tgħinni!

TODD
Erħini! Erħili jdejja!

IX-XIĦ
Le - titlaqnix! Timbuttanix, Janos!...

TODD
Erħini qed ngħidlek!

IX-XIĦ 
(mitfugħ lura - huwa u jaqa’)

Aaagħ! Ajma, Janos! Għaliex għamiltli hekk? Għinni, 
Janos. Għaliex ma tridx tgħinni?...

TODD
Qbadtli jdejja! Għadni kif smattha - ma tafx kif inhi 
minfuħa - xi wġigħ! Ma missekx qbadtni minnha.

IX-XIĦ
Għinni, Janos - int taf li ħtija tiegħek... 

(jokrob)

TODD
Mhux tassew - tort tiegħek! Int qbadtli minn idejja. 
Tuġagħni - taħraqni ħruq tal-ġenn. U int ġejt taqbadni 
minnha!

IX-XIĦ
Għinni Janos, jaħasra...
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TODD
Issa ma nistax. Nixtieq kieku - imma mgħaġġel. X’ħin 
sar? Jeħtieġ ngħaġġel. Malli nasal fuq ngħidilhom bik. 
Malajr jinżlu għalik...

IX-XIĦ
Dejjem hekk tgħidu! U safrattant jien dejjem hawn - 
waħdi - fid-dlam.

TODD
Jien ma ninsiekx - tiħux ħsieb. Ngħidilhom...

IX-XIĦ
Le - tmurx, Janos! Tħallix hawn waħdu 'l-ħabib tiegħek 
Mongo. Għinni - għinni...

TODD 
(leħnu jitbiegħed)

Ma nistax - nixtieq imma ma nistax. Tiħux ħsieb - 
inwiegħdek...

IX-XIĦ
Tħallinix, Janos!

TODD 
(l-istess - sa ma leħnu jispiċċa fix-xejn)

Dalwaqt. Issa ma nistax. Stennieni - inwiegħdek...

ĦEMDA. 

IX-XIĦ
Jixtieq imma ma jistax. U safrattant jien għadni hawn. 
Jitbiegħdu jwegħduk għajnuna iżda malli jsibu ruħhom 
barra, għad-dawl u l-arja, jinsewk u jħalluk hawn, 
waħdek - biċċa minn ħajjithom li ma jridux jiftakru. 
(jokrob - litanija). Ajjut - għajnuna. Għinni. Min se 
jgħinni, jaħasra? Għajnuna...
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PASSI TILGĦIN IT-TARAĠ JOQORBU. 

RAĠEL
Min hemm? Min int?

XIĦ
(jitkellem waħdu)

Ieħor. Ġej ieħor. Se nerġgħu. (jitkarrab) Għinni - għinni 
jaħasra!

RAĠEL
Fejn int? 

XIĦ
Għinni jaħasra - ma nistax nitħarrek. 

RAĠEL
Fejn hu dak li kien tiela’ bid-dawl?... 

XIĦ
Għinni, Janos! Għinni! M’intix tagħrafni, Janos! Jien 
Mongo - il-ħabib tiegħek Mongo. Għinni, Janos. (leħnu 
jitbaxxa għax-xejn għax-xejn) Kollu ħtija tiegħek, Janos. 
Ħtija tiegħek ninsab fejn ninsab. Għinni - għinni, Janos.

PAWSA.

ĊEKĊIK TA’ ĊWIEVET. 

TODD
(leħnu maħnuq mill-għeluq 

ta’ xi mkien żgħir, fgat - maħnuq)
Iftħuli! Irrid noħroġ! Iftħuli! Iftħuli! 

TISBIT FUQ BIEB.

TODD
(ikompli)
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Irrid noħroġ! Iftħuli!

LUKKETTI JINĠIBDU LURA.

BIEB TAL-ĦADID JINFETAĦ. 

GĦASSA
Oħroġ minn hemm... Huwa int, Sur Todd. Kemm domt?

TODD
(maħnuq - jilheġ)

Ħabbatt! Ili nħabbat - inwerżaq u nħabbat! Ħadd ma ġie 
jiftaħli. Kelli appuntament...

GĦASSA
Naf. Kont naf li sa fl-aħħar tasal hawn. Dalwaqt imissek 
int issa. Imma kif dħalt ġo dak il-lift? Ma kontx għedtlek 
li bil-ħsara?

TODD
Ma nafx. Ħsibt li kont tiela’ t-taraġ... Irrid ngħid - kont 
tiela’ ... kien hemm xi ħadd tiela’ qabli, bid-dawl... Iva, 
kellu xemgħa f ’idu - jew torċa. Ħsibt li stajt nitlaq warajh. 
Imbagħad, ma nafx. Komplejt tiela’ xorta. Sakemm sibt 
ruħi wara dak il-bieb magħluq. Ħabbatt - werżaqt u 
ħabbatt! Ħadd ma ġie jiftaħli.

GĦASSA
U ma ltqajt ma’ ħadd?

TODD
Kif? Fit-taraġ? Le - ma’ ħadd. Stenna, le... niftakar. Kien 
hemm xi ħadd.. Xi ħadd iva - wieħed xwejjaħ.

GĦASSA
Xwejjaħ? Mhux tarbija?
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TODD
Fejn? X'tarbija?...

GĦASSA
Fit-taraġ. Tarbija tibki. Dak li tela’ qablek qal li kien 
hemm tarbija tibki

TODD
Fejn?... Le - Xiħ... 

GĦASSA
...Xi mkien hemm isfel. 

TODD
Le - Xiħ. Ma jistax jimxi. Żelaq u ma jiflaħx jitħarrek. 

GĦASSA
U int m’għentux? Bqajt tiela’ bla ma waqaft tgħinnu?...

TODD
Ippruvajt! Ħatafli jdejja - araha - din l-id mismuta! U 
ġie jaqbadni minnha! Ma stajtx ngħinu!

GĦASSA
U ħallejtu hemm isfel waħdu? 

TODD
Qed ngħidlek! Ma stajtx! Mhux ħtija... tiegħi. (jieqaf)

PAWSA. 

GĦASSA
Għandek raġun, naturalment. Hawn fuq, inqas ma 
tgħid, aħjar.

PAWSA QASIRA. 
TODD

Hawn fuq... it-tlettax-il sular.
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GĦASSA
Hekk hu. Il-penthouse suite. U dak il-bieb jagħti għall-
kamra tas-seduti. Poġġi.

TODD
U huma diġà qegħdin hemm ġew.

GĦASSA
Ilkoll. Dalwaqt ikun imiss lilek.

TODD
Għaliex - hemm xi ħadd ieħor quddiemhom? Qabli?

GĦASSA
Kellu jkun hemm. Ħassru s-seduta. Fl-aħħar mument.

TODD
Għaliex?

GĦASSA
Għandhom ftit ħin mhux impenjat. Ġieli jiġri. Poġġi.

TODD
Għaliex?

GĦASSA
Il-ħati - dak li kellu jidher quddiemhom ma wasalx fil-
ħin. Fittxewh kullimkien. Ftit ilu sabuh. Hemm barra.

TODD
Hemm barra? Fit-terrazzin?

GĦASSA
Taħtu - fil-bitħa wara l-garaxx. Tpejjep? 

(ikebbes - jieħu nifs) 
Jaħsbu li waqa’ għal isfel.

TODD 
(pawsa)
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...Waqa’?

GĦASSA
Diżgrazzja (nifs) jaħsbu. Diżgrazzja bħalma jiġri kuljum. 
Wieħed jeħles mit-turġien bla tmiem li jkun irid jitla’ - 
jeħles mill-ħitan li jagħlquh - u meta sa fl-aħħar joħroġ 
mid-dalma ta’ kuruturi dojoq u fgati...

TODD
Waqa’.

GĦASSA
...kuruturi dojoq u fgati, u jifrex aktar ’il barra milli 
jkun irid, isib dik il-firxa ta’ beraħ bla qies taħtu - l-arja 
ħielsa timlielu l-pulmuni tisturdih. U spiċċa kollox. 
(it-tweġiba) Waqa’. Jinstab hemm isfel - ġo bitħa wara 
garaxx. Tlettax-il sular ’l isfel. ...Bħal Shultz. 

TODD
Shultz? 

GĦASSA
Waqa’. Poġġi. 

TODD
Shultz. Hu kien? Hu li ...waqa'? 

GĦASSA
Kont tafu int, hux hekk? 

TODD
Iva. Insomma, kont nafu. U hekk. 

GĦASSA
Ħabib tiegħek.

TODD
Ħabib...
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GĦASSA
Tassew ħasra. Kellu bosta kwalitajiet sbieħ. Kellu wkoll 
bosta ħsibijiet itaqqlulu moħhu dan l-aħħar. Bħala ħabib 
tiegħu naħseb taf. Fuq kollox kien raġel tassew. (ħasda 
ta’ mistoqsija) Veru?

TODD
Xiex?

GĦASSA
Raġel tassew - tassew minn tagħna. — U, kellu... 
ammirazzjoni kbira lejk.

TODD
Lejja?

GĦASSA
Lejk. - Hekk instab mill-istħarriġ li sar. Kien jammirak.

TODD
Imma jien... Bilkemm kont nafu.

GĦASSA
Kienu jarawkom bosta drabi flimkien iżda. pereżempju, 
fil-canteen.

TODD
Hu kien jiġi jfittixni. Mhux jien. Hu kien dejjem jiġi 
jsibni - jiġi kull fejn inkun jien! Dejjem isus wara... 
Warajja! Kien il-ħin kollu jitkellem hu meta jara li ma 
nagħtix kasu. Jien - jien qatt ma tajtu wiċċ.

GĦASSA
Le? 

TODD
Le! 
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GĦASSA
Qatt? 

TODD
Qatt!

PAWSA 

GĦASSA
Minn daqshekk, tista’ sserraħ moħħok. Mir-rapport 
tagħna...

TODD
Rapport!? X’rapport?

GĦASSA
...Mill-istħarriġ tagħna diġà ċċaraw dal-punt. Imma biex 
ngħidlek kollox - dan qanqal ċertu interess - interess 
partikolari. Għaliex?...

TODD
Xiex? Qatt ma kont nagħtih wiċċ. Kif jista’ jkun imma...

GĦASSA
U għaliex?...

TODD
Shultz - kif jista’ jkun. Ftit ilu kellimtu fil-lift. Le - ma 
kellimtux. Hu tkellem. Bħal dejjem. U din id-darba 
lanqas ħallejtu jgħid dak li ried jgħidli. X’ried jgħidli 
tgħid? X’seta’ jrid minni?...

GĦASSA
Kellu jidher quddiem id-diretturi fis-seduta ta’ qablek.

TODD
Iva. Hu wkoll. Imma jien... jien kif stajt inkun naf? Kif 
stajt ngħinu - fejn qatt bsart!
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GĦASSA
Kien iqisek ħabib tiegħu. 

TODD
Ħabib iva. 

GĦASSA
Bħal Stan.

TODD
Stan? X’għandu x’jaqsam Stan? Kif jidħol Stan f ’din 
l-affari? Fuq kollox - jien x’għandi x’naqsam ma’ Shultz - 
mal-mewt ta’ Shultz? Jien ukoll għandi l-ħsibijiet tiegħi. 
Sibt jien min jgħinni fil-għawġ tiegħi wara kollox? Jien 
ninsab hawn fuq każ ieħor - każ differenti minn dak 
ta’ Shultz.

GĦASSA
Każ ieħor. 

TODD
Każ ieħor!  Totalment dif ferenti!  Każ ta’. . .  Każ 
proċedurali... Għandi naħseb...

GĦASSA
Fejn taf x’kien il-każ ta’ Shultz - x’inhu l-każ tiegħek? 
— Taf x’inhu l-każ tiegħek, Sur Todd?

PAWSA 

TODD
Ma nafx. — Għadni ma naf xejn.

GĦASSA
Ma tafx. Ma tafx x’ġie allegat. Min akkużak. 

TODD
Liema ġakbin akkużani... 
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GĦASSA
...Jew biex int akkużat. Jekk hux każ ta’ etika... 

TODD
Etika?

GĦASSA
Ksur ta’ etika professjonali. Forsi. Jew flus? 

TODD
Flus? 

GĦASSA
Jew korruzzjoni. 

TODD
Korruzzjoni... Trid tgħid ingann?

GĦASSA
Korruzzjoni. Tħassir tal-fibra morali. Tmermir u taħsir. 
Tinġis u susa li tħassar u tirfed l-istabbiltà u l-valuri 
ta’ dak kollu li l-aktar hu għażiż għad-diriġenti. — 
Korruzzjoni. — Forsi.

TODD 
(jirrealizza)

Magħmula tiegħi.

GĦASSA
Naħseb l-akbar żball tiegħek kien li ma ħejjejtx ruħek 
tajjeb biżżejjed. Fil-ħin li tajniek. Ħsibt se tweġibhom? 
Użajtu tajjeb iż-żmien... X’għamilt f ’din l-aħħar siegħa, 
Sur Todd?

TODD
X’ħin hu? Kelli arloġġ... Ħaduhuli. L-arloġg ukoll ħaduli. 
Dak ix-Xiħ fit-taraġ!
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GĦASSA
Meta tixgħel il-bozz ħamra u jinfetaħ dak il-bieb ikun 
imiss lilek, Sur Todd.

TODD
Min hemm - hemm ġew - jistennieni? 

GĦASSA
Bosta nies. Kulħadd. Tafhom sew... 

TODD
Dawk il-ħwejjeġ... 

GĦASSA
...Imissek tafhom sew. Kont fid-dmir...

TODD
Dawk il-ħwejjeġ imdendlin, il-kpiepel... Dawk tagħhom?

GĦASSA
Ħallewhom barra l-bieb. Qabel ma daħlu.

TODD
Dal-ħwejjeg kollha... Kemm hemm nies mela hemm ġew?

GĦASSA
Għedtlek - kulħadd.

TODD
Kulħadd min?... Stenna... dal-kowt! Dal-kowt kif ġie 
hawn?! Tkellem! Iva - dal-kowt! Dan ta’...

GĦASSA
Ta’ martek iva.

TODD
Annette! Annette hawn!? X’ġabuha tagħmel hawn?
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GĦASSA
U t-tifel ukoll.

TODD
It-tifel - ukoll!! Iż-żgħir tagħna wkoll!? Marti u ibni - 
hawn!? Hawn - f ’dan il-maqjel!?...

GĦASSA
Sur Todd!

TODD
...Hawn?! X’għandhom x’jaqsmu huma f ’din l-affari? 
Tkellem! Ma tistgħux tagħmluli dan lili!  Dawk 
m’għandhomx x’jaqsmu! Qed tifhem - dawk m’għandhomx 
x’jaqsmu?

GĦASSA
Fiex m’għandhomx x’jaqsmu?... (aħrax) Kulħadd għandu 
x’jaqsam, Sur Todd. Kulħadd - martek, ibnek, Stan u 
Shultz, il-Manager u s-Segretarja - ix-Xwejjaħ li ħallejt 
hemm isfel fid-dlam tat-taraġ... 

TODD
Le...

GĦASSA
Kulħadd għandu x’jaqsam. U ċ-ċirkostanzi kollha, 
mitiganti jew inkriminanti,  huma x’inhuma, l-imgħoddi 
u l-preżent... U l-ġejjieni wkoll. Kulħadd u kollox li hu 
biċċa minnek għandu x’jaqsam, Sur Todd.

TODD
Kulħadd u kollox. U jien ikolli nidher quddiemhom.

GĦASSA
Jeħtieġ. Hemm ħafna affarijiet li jum fost l-oħrajn 
tistenbaħ u ssib li trid tagħti kont tagħhom. Hemm ħafna 
affarijiet li jeħtieġu jiċċaraw ruħhom.
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TODD
Imma... għaliex m’avżawnix? Għaliex ma tawnix ħin 
aktar biex naħseb ftit...

GĦASSA
Kien jinbidel xi ħaga? Ħadd ma jista’ jbassar dak il-waqt 
meta jasal iż-żmien meta sa fl-aħħar ċ-ċirkustanzi u 
l-azzjoni, il-konsegwenzi tal-azzjoni, l-akkumulazzjoni 
u r-reazzjoni, iċedu f ’daqqa waħda taħt it-toqol, jum 
fost l-oħrajn.

TODD
U wara?

GĦASSA
Issa... wara. 

TODD
U jkolli nidher quddiemhom... issa. 

GĦASSA

Malli tixgħel dik il-bozza ħamra.

TODD

Imma nħossni hekk mifxul - hekk mitluf - mikxuf minn 
kullimkien! Ma nafx x’ser naqbad inwieġeb! Inħossni 
- hekk - żgħir! Le - ma nistax - ma nistax nidher 
quddiemhom! Ma niflaħx. Għidilhom ma niflaħx!

GĦASSA

Ma nistax. Jisgħobbija. Biss, konna nistennew din ir-
reazzjoni wkoll. Li nista’ nagħmel - li jien awtorizzat 
nagħmel - hu li nagħmillek proposta waħda.

TODD

Proposta?
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GĦASSA
Tal-aħħar. Qabel tidħol hemm ġew għandi ngħarrfek li 
tista’ tagħmilli talba waħda.

TODD
Talba? Waħda?

GĦASSA
Waħda. U preċiża.

TODD
 Proposta speċifika?

GĦASSA
Talba.

TODD
Talba?... Irrid nitlob? Lilek...

GHASSA
Hekk hu. Prosit. Titlobni toħroġ tieħu ftit arja, hemm 
barra, Fit-terrazzin.

TODD
Hemm barra?...

GĦASSA
Naf. Skużani. Ma missnix inpejjep. Did-daħna kollha 
hawn ġew...

BIEB TAL-ĦĠIEĠ TAT-TERRAZZIN JINFETAĦ. 

TODD
Hemm barra?

GĦASSA
Mnejn waqa’ l-ħabib tiegħek. Shultz.
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TODD
Noħroġ - hemm barra - għall-arja...

GĦASSA
Il-beraħ bla qies. L-arja ħielsa. Pura. — Trid toħroġ, 
Sur Todd?

TODD
Il-beraħ. Sa fl-aħħar. L-arja ħielsa - neħles mill-ħitan. 
Mill-kuruturi - mit-turġien - mill-bibien magħluqa ma’ 
wiċċi. Il-ħelsien, iva. Iftaħli iva. Irrid.

BIEB IKOMPLI JINFETAĦ BERAĦ MALAJR.

ŻIFFA TA’ RIĦ. 

TODD
Dan il-ħelsien, iva... Sa fl-aħħar... (pawsa) Imma le! Ma 
nistax! X’jien ngħid? Agħlaq! Erġa’ agħlaq! Agħlaq!

BIEB JIĠĠERRA U JINGĦALAQ B’TISBITA.

JIEQAF IR-RIĦ. 

TODD
Agħlaq!

GĦASSA
Għaliex, Sur Todd? Kont teħles...

TODD
Le qed ngħidlek. Għadni ma ħlistx! M’iniex lest! Ma nistax 
naħrabhom. Anna. U ibni... Ma nistax inħallihom hekk. 
Jeħtieġ narahom għal darb’oħra. Jeħtieġ nispjegalhom 
- ngħidilhom li jien mhux ħati... Mhux ħati ta’ kollox. 
Iva jeħtieġ nispjega...
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GĦASSA
Hemm ħafna affarijiet x’tispjega. Kif issib tarf?... 

TODD
Jeħtieġ qed ngħidlek! Jeħtieġ! 

GĦASSA
Kienet l-aħħar proposta... 

TODD
Jeħtieġ.

GĦASSA
Tajjeb. Qed nifhem. Int għad għandek min jistenniek 
hemm ġew - wara dak il-bieb. Shultz ma kellu ’l ħadd. 
Ħlief lilek, Sur Todd. Kien fittxek kullimkien. Bagħat 
ifittxek. Ma sabuk imkien. Meta ġew jgħidulu, qam, 
xengel spallejh u ħareg fit-terazzin.

TODD
Ma kontx naf. Ma bsartx. Imsejken Shultz. Li kieku 
kont naf...

BUZZER. 

GĦASSA
Il-bozza l-ħamra, Sur Todd. Jeħtieġ immorru. Int imiss.

TODD
Jien imiss. Iva. Jeħtieġ nispjega... 

GĦASSA
Immorru, Sur Todd. 

TODD
Immorru, iva. Immorru.
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PASSI. BIEB JINFETAĦ. 

GĦAGĦA TA’ KAMRA ENORMI FFULLATA. 

MUŻIKA. 

WIEĦED JISTA’ JISTĦAJJEL LI GĦADDEJ XI FESTIN KBIR.

LEĦEN L-IMĦALLEF
(qawwi - imma mhux żorr għalkollox)

Idħol, Sur Todd! Idħol. Konna qed nistennewk... Għaddu.

BIEB JINGĦALAQ. SKIET PERFETT. 

ŻOMM GĦAL FTIT SEKONDI.

L-GĦASSA
(qrib sew - ifesfes fil-widnejn)

Oqgħod attent, Sur Todd. Tafdax.
(eku jintilef fix-xejn)

 Tafdax.

TMIEM
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